
 

 

Referat bestyrelsesmøde i MTBKolding D. 27. maj 2019 kl. 19.00 
Sted: MTBKolding Klubhus, Bøgelund, Bramdrup Skovvej 40, 6000 Kolding 
 
Deltagere: Jimmi, Niels Christian, HH, Jesper, Allan 
Afbud: Nicole, Morten 
 
 
 
Pkt. 1 Indgående post og nyt fra formanden 

 
- Info vedr. KBC / MTBKolding klubhus – Herunder nøgler 

Jesper får lavet 4 nøgler: en til Jesper, en til en Kidz træner, en til en voksentræner og en 
lånenøgle som ligger hos enten Morten eller Allan, som bor tættest på. 
 

- Status vedr. ”Rigtige mænd” – Hvor mange er blevet medlem? Ingen status. 
 

- Info vedr. DGI/DAI ”Vis din hjemmebane frem” 
Arrangement er på plads. Jesper sørger for kaffe. Niels Chr sørger for guider til forskellige 
niveauer. 

 
- Brev fra KG / Momme Mailund: 

KG har frabedt sig alle fritidsaktiviteter på KG’s område, men Jesper har talt med ham og 
accepteret, at Kidz starter fra KG om lørdagen. 

 
Pkt. 2 Indkomne forslag fra bestyrelsen 

 
- Kidz træningslejr: Tilskud pr. barn : 275 kr. og egenbetaling bliver 200 kr. med mindre de skal 

have så de kan købe lidt lækkerier til ungerne. Trænere dækker klubben som altid 100%. 
 

- Tilgang af medlemmer er stigende, 15 nye medlemmer fordelt på både voksne og børn. 
Til næste møde skal vi have en opdatering, hvor mange ’Rigtige mænd’  
 

- Lagerstatus er faldende, der har været en del salg til de nye medlemmer.  
 

- Har bestilt tøj hjem til lager med sidste bestilling, så tager det med til vores sommerafslutning. 
 

- Sommerafslutning: Planlagt til 22/6 kl 10 på Bakkeskolen. Ingen tilmelding nødvendig. 
Nicole køber ind til 50 personer 
Grill og værktøj hertil: Jesper og Allan 
Pavillon og vanddunk: Jesper 
Opslag på Facebook lukket gruppe: HH / Mie, genbrug fra sidste år 
 
 
 



 

 

Pkt. 3 Evt.  
 

- Indvielse af vores fælles klubhus og lager vil vi gøre efter sommerferien. Søndag 1/9 kl 10 til en 
formiddagstur fulgt af sandwich, øl og vand inkl rundvisning på klublokale og lager. 
Indbydelse på facebook: HH / Mie 
Sandwich: HH 
Øl og vand: Jimmi 
Pavillon opstillet: Jesper 
 

- Eventgruppe og arrangement af DCU licensløb: 
Allan har opgaven at sammensætte et slagkraftigt team sammen med Pia. 
 

- Sydcup: Vi skal have fundet en ny styregruppe til at arrangere løbet i 2020. 
 
 
NÆSTE MØDE: 13/8 KL 20 PÅ BØGELUND 


